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Pietendiscussie op normale toon gevoerd

Nu zijn ze zelf
de hulppieten
Frits de Ruyter de Wildt (l) wordt onderscheiden.

FOTO AANGELEVERD

Hongaars eremetaal voor
nazaat van admiraal De Ruyter
Den
Helder # Marineman
Frits de Ruyter de Wildt is door
de Hongaarse president onderscheiden.
De Ruyter de Wildt kreeg het
Gouden Kruis van Verdienste
toegekend voor het bevorderen
van de relatie tussen Hongarije
en Nederland. De marineman is

de twaalfde generatie na admiraal De Ruyter, die in Hongarije
wordt vereerd, omdat hij in 1675
gevangen genomen Hongaarse
predikanten het leven redde.
Frits de Ruyter de Wildt zet zich
ook heden ten dage nog in voor
het levend houden van de goede betrekkingen.

Geen nieuwjaarsreceptie en
geen nieuwe Jutter van het Jaar
Den Helder # De coronacrisis
gooit ook in het nieuwe jaar
roet in het eten. Den Helder
heeft de traditionele nieuwjaarsreceptie geschrapt. Er
wordt ook geen nieuwe Jutter
van het Jaar verkozen.
Burgemeester en wethouders
vinden dat een fysieke nieuwjaarsreceptie met veel bezoekers niet past in een tijd dat er
allerlei beperkende maatregelen gelden.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt ook elk jaar bekendgemaakt wie de nieuwe ’Jutter

van het jaar’ is. Dat is altijd iemand die zich het voorgaande
jaar op bijzondere wijze heeft
onderscheiden.
Na overleg tussen de burgemeester en de voorzitter van de
jury, die belast is met de voordracht van de nieuwe Jutter van
het Jaar, is besloten ook de verkiezing dit jaar te schrappen.
Beiden vinden dat het te
moeilijk wordt om te kiezen. In
2020 hebben zoveel inwoners
een bijzondere inspanning geleverd, zeker vanwege de coronacrisis.

Basisschool De Windwijzer in Den Helder hoopt dat
kinderen de verhitte pietendiscussie kunnen depolariseren. Hun achtstegroepers zijn dit jaar samen tot
een oplossing gekomen om het feest voor iedereen
leuk te houden.
Tessa Thepen

Den Helder # De Windwijzer
hanteert een pedagogische leerlijn,
’The Leader in Me’, die uitgaat van
de zeven gewoonten gebaseerd op
het gedachtegoed van Stephen R.
Covey, een Amerikaanse auteur.
Een belangrijke kernwaarde is dat
de kinderen wordt geleerd om naar
elkaar te luisteren en feiten te
onderzoeken, voordat een eigen
mening wordt verkondigd. Tijdens
het voeren van het klassengesprek
over piet de afgelopen weken was
dit gedachtegoed dan ook het
uitgangspunt.
„Dat vond ik wel moeilijk”, zegt
de 11-jarige Indy. „Je geeft al heel
snel een mening.” Dat beamen ook
Finn (12), Dex (12), Kane (12), Lucia
(11) en Leyla (11). Met z’n zessen
zitten ze aan tafel. Daarop ligt een
groot vel papier met standpunten
uit de klas over hoe piet er dit jaar
uit moet zien tijdens het Sinterklaasfeest.
Finn: „We hebben eerst de feiten
verzameld en toen onze mening
pas gevormd. Daaruit kwamen
allemaal verschillende dingen.” Op
het blad staan inderdaad uiteenlo-

pende teksten: ’piet mag zo blijven, omdat we dat gewend zijn.
Het is niet racistisch bedoeld’ tot
’mensen mogen zelf weten hoe ze
Sinterklaas vieren’ en ’ze mogen
roetveegpieten zijn, omdat ze door
de schoorsteen gingen’.
Het belangrijkste doel van het
groepsgesprek was om tot een
oplossing te komen waar iedereen
zich in kon vinden. Dat noemt
schoolleider Bart Oud, die ook
aanwezig is geweest bij de lessen,
een win-win oplossing. „Een compromis vinden wij eigenlijk een
verlies. Dan is niemand helemaal
tevreden. Bij een win-win oplossing zorgen we ervoor dat iedereen
tevreden is.”

Overdreven
De kinderen vinden allemaal dat er
door volwassenen overdreven gereageerd wordt. „Het is een kinderfeest, dus ze moeten zich er niet
mee bemoeien”, zegt Lucia. Kane
vindt dat ook. „Het is belangrijk
dat het voor de kinderen leuk is.”
Eerst begrijpen en pas daarna
begrepen worden is een ander
belangrijk uitgangspunt van ’The
Leader in Me’. Daar kunnen de

volwassen nog heel wat winst
behalen volgens de achtstegroepers. Dex heeft gemerkt dat iedereen in de klas het zelfs leuk vond
om proactief mee te doen aan de
discussie. „We hadden allemaal
andere meningen, maar niemand
had ruzie met elkaar.” Indy: „Als je
normaal met elkaar praat, is zo’n
heftige discussie niet nodig.” Wat
haar betreft is Zwarte Piet niet
racistisch bedoeld, maar als mensen er last van hebben, mag het
uiterlijk best veranderen.

Aanstoot
Finn merkt op dat teksten als ’ook
al ben ik zwart als roet, ik meen
het wel goed’, niet leuk zijn om te
horen voor mensen van kleur. Oud
vertelt dat op zijn vorige school
kinderen naar hem toe zijn gekomen omdat ze aanstoot namen aan
bepaalde teksten in liedjes. Iets
soortgelijks is niet voorgevallen op
de Windwijzer.
„Maar daar hebben we ook niet
expliciet naar gevraagd”, licht hij
toe. Volgens de kinderen aan tafel
kan het best een drempel zijn om
zoiets aan te geven, omdat veel
mensen fel zijn in de discussie. In
Leerlingen van basisschool De Windwijzer buigen zich over verschillende standpunten die zijn verzameld.

Reddingmuseum verdient
van jeugd Kidsproof Award
Den Helder # Kinderen waarderen het Reddingsmuseum
Dorus Rijkers met een vierde
plaats in de Kidsproof Award.
In heel Nederland hebben 52
musea de Kidsproof Award gekregen.
Ruim 3500 kinderen beoordeelden als inspecteurs musea in
heel Nederland. Ze waarderen
het museum in Den Helder met
een vette negen. ,,We zijn
enorm blij met deze Award”,
vertelt Rana Dams, woordvoer-

der van het museum. ,,Juist omdat de kinderen zelf kiezen. Ons
museum draait voor een belangrijk deel op de inzet van
veel vrijwilligers. Dan is het
mooi als dat door een uiterst
kritische doelgroep wordt gewaardeerd. Zeker in deze onzekere tijden.”
De winnaars werden bekend
gemaakt in het Jeugdjournaal.
,,Natuurlijk waren we blij verrast”, vertelt Dams. ,,We hebben in het landelijk klassement
de vierde plaats gehaald, ondanks dat we geen provinciewinnaar werden. We hebben
toch Den Helder weer landelijk
positief in het nieuws gekregen. Dikke pluim voor het museum, de medewerkers en de
kinderen die ons kozen.”
Het museum is per 1 december weer geopend. ,,Het is een
ingewikkeld jaar. We zijn dus
extra blij met deze waardering.
Uiteraard blijven de coronamaatregelen van kracht. We
zijn al superblij dat we tijdens
de kerstvakantie weer publiek
mogen ontvangen, maar neem
alstublieft de moeite om uw
bezoek vooraf via de website
aan te kondigen.”

""

Het is mooi om
te zien dat er,
ondanks eigen
meningen en
opvattingen,
naar elkaar
geluisterd wordt.
Daar kunnen
volwassen een
voorbeeld aan
nemen.

de klas zitten een aantal kinderen
die getint zijn, maar ook zij nemen
volgens de kinderen geen aanstoot
aan Zwarte Piet in de traditionele
vorm. Lucia is zelf getint, ze is half
Braziliaans. Als het alleen aan haar
had gelegen, had piet inderdaad
gewoon zwart kunnen blijven.
Toch vindt ze de gezamenlijke
uitkomst een goede oplossing.

Beetje gek
Leyla, die naast Nederlands bloed
ook Turks en Marokkaans bloed
heeft, sluit zich daar bij aan. Wel
vindt ze het een beetje gek dat het
na zoveel jaar ineens anders moet.
Oud is trots op wat de kinderen
samen hebben bereikt. „Het is
mooi om te zien dat er, ondanks
eigen meningen en opvattingen,
naar elkaar geluisterd wordt. Daar
kunnen volwassen een voorbeeld
aan nemen.”
Oud: ,,De kinderen hebben zichzelf niet op de voorgrond geplaatst, maar gekeken naar hoe
hier voordeel voor iedereen in te
behalen viel. Ze zijn ook prima in
staat om over dingen heen te stappen.”

Grote taak
Volgens hem ligt er voor het onderwijs een grote taak om kinderen te
leren om te gaan met onze gepolariseerde samenleving. „We moeten
kinderen leren alternatieven en
oplossingen te vinden in plaats van
alleen maar aan zichzelf te denken.

""

Het is een
kinderfeest, dus
ze moeten zich
er niet mee
bemoeien

""

Als je normaal
met elkaar
praat, is zo’n
heftige discussie
niet nodig
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De zeven gewoonten van Covey
Stephen R. Covey (1932) was een Amerikaans auteur. Hij schreef onder
andere de bestseller The Seven Habits of Highly Effective People.
Dit boek beschrijft zeven gewoonten die trachten naar blijvend succes
in het leven.
Op De Windwijzer zijn deze gewoonten vertaald naar de leerlijn ’The
Leader in Me’, waar leerlingen op een speelse manier leren richting aan
zichzelf te geven en het goede te doen.
De zeven gewoonten van Covey zoals die op De Windwijzer worden
toegepast:
1 Wees proactief
2 Begin met het eind in gedachten
3 Belangrijke dingen eerst
4 Denk win-win
5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden
6 Creëer synergie, samen kunnen we meer dan alleen
7 Houd de zaag scherp, zorg goed voor je lichaam, geest en ziel

Iedereen mag zijn eigen mening of
belang hebben, maar probeer het
ook vanuit een ander perspectief te
bekijken”
Samen zijn de kinderen tot de
win-win oplossing gekomen dat
achtstegroepers dit jaar zelf hulppieten zullen spelen. Er is gekozen
voor roetveegpieten met veel vegen, maar niet helemaal zwart.

Oud is blij met de uitkomst.
„Ik vond het best spannend, ze
hadden met allerlei oplossingen
kunnen komen. Die hadden we
dan natuurlijk ook uitgevoerd, we
doen dat niet alleen als het ons
uitkomt.”
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